نعود الى الروتين

مع اوليمبياد ا كسليوم
نقلل الفجوات في التفكير!

اوليمبياد ا كسليوم للتفكير
أولمبياد التفكير الدولي عبارة عن مسابقة لأللعاب اإلستراتيجية التي تثير اهتمام
الطالب وتط ّور مهاراتهم في التفكير االستراتيجي واإلبداع والوعي الذاتي والقدرة على
مواجهة المشاكل وحلها واتخاذ القرارات والمزيد !...
يسمح أولمبياد ا كسليوم لكل طالب بإظهار مهاراته في التفكير والمثابرة والتركيز عمل ًيا.

االن بالذات

• من المهم التركيز على تطوير المهارات!
• تركيز الطالب على التحديات واألنشطة التعليمية الصعبة
• تنمية دوافعهم
• حثهم على االشتراك في عملية مهمة من خالل مسابقة دولية

التركيز على
تطوير المهارات

تقليل الفجوات
في التفكير

زيادة الدافع

العودة الى
الروتين

شكل المسابقة
سيقام أولمبياد التفكير على اساس مسابقة شخصية عبر اإلنترنت قائمة
على األلعاب .سيتمكن الطالب المشاركون من كسب النقاط ومواجهة
طالب آخرين من جميع أنحاء العالم في الفئة العمرية التي تناسبهم!

تجري  4مسابقات بالتوازي حسب التقسيم التالي :
•
•
•
•

مباراة  : 1لطالب الصفين األول والثاني
مباراة  : 2لطالب الصفين الثالث والرابع
مباراة  : 3لطالب الصفين الخامس والسادس
مباراة  : 4لطالب الصفين السابع والثامن

مستوى الصعوبة
تم تصميم األلعاب ومستوى الصعوبة في كل مسابقة وف ًقا للفئة العمرية
للطالب لضمان التحدي واالهتمام

المرونة القصوى

ستستمر المسابقة سبعة أيام وسيتمكن الطالب خاللها من إ كمال
تحديات المسابقة بوتيرة فردية .المسابقة متاحة من أي جهاز كمبيوتر أو
جهاز محمول وسيتمكن الطالب من اللعب سواء في المدرسة او في
المنزل.
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سيتم تحديث النتائج في لوحة النتائج على الموقع

المهارات والمواضيع
ستركز كل مسابقة على مجموعة متنوعة من مفاهيم التفكير

مباراة 2

مباراة 1
الصفوف األول والثاني
مفاهيم التفكير
•
•
•
•

تحديد جوهر المشكلة
طريقة المحقق لحل المشاكل
تحديد ترتيب العمليات
العمل بالفريق

األلعاب االوليمبية

مباراة 3

الصفوف الثالث والرابع

الصفوف الخامس والسادس

مفاهيم التفكير
•
•
•

التفكير الحسابي
استخدام نقاط الدعم المركزية
الحل من النهاية الى البداية

األلعاب االوليمبية

مباراة 4
الصفوف السابع والثامن

مفاهيم التفكير
•
•
•

حسم ذاتي
تمهيد الطريق
كشف النقاط األهم

األلعاب االوليمبية

مفاهيم التفكير
•
•
•

مرونة التفكير
القدرة على تجاهل المشتتات
اتخاذ القرارات

األلعاب االوليمبية

أولمبياد التفكير  -خطوة بخطوة
يتلقى الطالب  3ألعاب تتناسب
مع الفئة العمرية الخاصة بهم .لقد
قمنا بدمج العاب البازل لحل
المشاكل واأللعاب االستراتيجية
للتنافس ضد مستويات متغيرة
من الذكاء االصطناعي.

ونحل المراحل ونربح
نلعب
ّ
النجوم والنقاط

يمكنكم اللعب مرا ًرا وتكرا ًرا
لتحسين الترتيب وتحقيق قدراتكم
الشخصية!

نرحب بالطالب لمتابعة درجاتهم
وترتيبهم على الموقع الرسمي
للمسابقة!

التطبيق في  4خطوات
 .1التسجيل للمسابقة

بداية التسجيل  1.4.2021 :اغالق التسجيل 1.6.2021 :

 .2التدريب التحضيري

حا للطالب في مجموعة
سيكون التدريب التحضيري للمسابقة متا ً
متنوعة من األشكال ابتدا ًء من 14.4

 .3حدث القمة  :أولمبياد التفكير الدولي

نقطة االنطالق 7.6.2021 :إغالق المسابقة14.6.2021 :

 .4نشر النتائج

سيتم تحديث لوحة النتائج بالنتائج النهائية بتاريخ 16.6.2021

التطبيق في  4خطوات

 .1التسجيل للمباراة
بداية التسجيل

1.4.2021

اغالق التسجيل

1.6.2021

بعد التسجيل سيتمكن الطالب من دخول الموقع الرسمي للمسابقة
ومشاهدة أسمائهم مع طالب آخرين من جميع انحاء العالم!
سيتمكن الطالب من التمرن على العاب المسابقة واالستعداد
لالولمبياد من منتصف شهر ابريل وحتى نهاية شهر مايو.

التطبيق في  4خطوات

 .2التدريبات التحضيرية
بعد التسجيل سيتم فتح النظام للطالب بغرض التعرف على األلعاب
وطرق التدريب واألدوات استعدادًا للمسابقة نفسها!
يمكن التم ّرن بعدة طرق:

تدريبات شخصية

النظام متاح للطالب للتدرب بشكل مستقل في األوقات والوتيرة التي تناسبهم.

ورش عمل

سيتم دعوة معلمي المدارس إلى ورشة عمل تعريفية ومقدمة عن المنهجية والمنافسة والنظام.

خطط الدرس

يمكن خالل فترة االعداد لألولمبياد الجمع بين خطط الدرس االسبوعية التي سيتم فيها التركيز وتعلم
طرق تفكير متنوعة  ،وإعطاء نصائح لمساعدة الطلبة على مواجهة التحدي األوليمبي.

متاح 24/7

يمكن الوصول من اي جهاز
حاسوب او جهاز محمول

يقدّم النصائح
وطرق التفكير

يعطي الطالب
مالحظات فورية عن
ادائهم

تقدم شخصي
بوتيرة تناسب اي
طالب

التطبيق في  4خطوات

 .3حدث القمة  -اولمبياد التفكير الدولي
افتتاح المسابقة
7.6.2021

انتهاء المسابقة

14.6.2021

ستفتح المسابقة في األسبوع الثاني من شهر يونيو وتستمر لمدة أسبوع!
يمثل الطالب المشاركون مدرستهم ودولتهم!
سيتلقى الطالب  3ألعاب تفكير رقمية وسيتمكنون من التقدم بالوتيرة التي تناسبهم وحل تحديات المنافسة مرا ًرا وتكرا ًرا من أجل تحسين وضعهم في
لوحة النتائج.
يسمح النظام للطالب بتتبع تقدمهم وتحسين درجاتهم من خالل إعادة اللعب.

 3ألعاب تفكير

جمع نقاط

متابعة التقدم وجودة
الحل

تحسين النتائج
في أي وقت

التطبيق في  4خطوات

 .4نشر النتائج
• سيتم نشر النتائج النهائية على موقع المسابقة
بتاريخ 16.6
• يمكن مشاهدة النتائج الكاملة التي تتضمن
اجمالي النقاط والترتيب في جداول المسابقة.

• سيحصل جميع الطالب المشاركين على شهادة
مشاركة تكريمية!

سجلوا
اليوم!

